Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти
Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти ще се
проведе на 16 април в УНСС.
Международната научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура:
бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“.
Конференцията

е

приемник

на

Международната

студентска

научна

конференция

„Инфраструктурата: бизнес и комуникации”, в чиито четири прояви участваха над 300
студенти от факултета, както и от други чуждестранни висши учебни заведения от Франция,
Румъния, Полша, Испания и др. Предвид нарастващия брой на докторантите, обучавани във
факултета (над 120), от петото издание на конференцията през 2016 г. тя разширява своя
обхват на потенциални участници и включва докторанти от факултета, както и външни за
УНСС докторанти. Настоящата, осма по ред международна научна конференция за студенти
и докторанти цели осигуряването на форум, където наред с оригиналните разработки на
студентите, да се представят и дискутират резултати и от научно-изследователската работа
на докторантите. Конференцията е фокусирана върху проблемите на развитието на
инфраструктурата у нас, които включват широк спектър от аспекти, касаещи създаването на
подходяща бизнес среда за развитието на икономиката ни и прилагането на съвременни
практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност,
туризъм и комуникации.
Работни езици на конференцията: български и английски.
Тематични направления:
1.

Търговия – състояние и перспективи;

2.

Комуникации, медии, журналистика, ПР;

3.

Логистика и управление на веригата на доставките;

4.

Транспортът в глобалната икономика;

5.

Национална и регионална сигурност;

6.

Туристически бизнес.

Ще се приемат и доклади, които касаят и други теми, при спазване на изискването за
оригиналност и принадлежност към областта на социалните, стопанските и правните науки.

Програмен комитет:
Проф. д-р Димитър Димитров - Председател на Програмния комитет, Декан на
факултет "Икономика на инфраструктурата", Ръководител на катедра "Национална
и регионална сигурност"
Проф. д-р Мирослава Раковска - Заместник-декан по научноизследователската
дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата", Ръководител на катедра
"Логистика и вериги на доставките"
Проф. д-р Виолета Мутафчиева - Ръководител на катедра "Икономика на транспорта
и енергетиката"
Доц. д-р Стела Ангова - Ръководител на катедра "Медии и обществени
комуникации"
Доц. д-р Николай Цонев - Ръководител на катедра "Икономика на туризма"
Доц. д-р Бисер Петков - Ръководител на катедра "Икономика на търговията"

Организационен комитет:
Проф. д-р Мирослава Раковска - председател на Организационния комитет
Проф. д-р Таня Парушева – научен секретар на катедра „Икономика на туризма“
Доц. д-р Силвия Терезова - заместник-декан по учебната работа на факултет
"Икономика на инфраструктурата", научен секретар на катедра "Икономика на
търговията"
Гл. ас. д-р Стиляна Стратиева – научен секретар на катедра „Логистика и вериги на
доставките“
Доц. д-р Мартин Осиковски - научен секретар на катедра "Медии и обществени
комуникации"
Гл. ас. д-р Илия Гътовски - научен секретар на катедра "Икономика на транспорта и
енергетиката"
Доц. д-р Нончо Димитров - научен секретар на катедра "Национална и регионална
сигурност"
Радостина Дойчинова - организационен секретар на конференцията, началник сектор
на факултет „Икономика на инфраструктурата“

